ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
1. Értelmező rendelkezések
1.

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.

2.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

3.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

4.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

5.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik,

6.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.

7.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.
2. Az adatkezelő adatai

8.

Név: Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete

9.

Cím: 3009 Kerekharaszt, Orgona u. 49.

10.

3. Az adatkezelés megnevezése
Az ÉTMOSz tagjainak önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján végzett
személyes adatok kezelése.
4. Az adatkezelés jogalapja

11.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja és a GDPR alapján az érintett hozzájárulása.

5. A kezelt adatok köre
12.

13.

Az szakszervezeti tagság igényléséhez szükséges belépési nyilatkozatban kötelezően megadott
adatok:
a)

Név, születési név

b)

Születési hely, idő,

c)

Anyja leánykori neve

d)

Munkahelyi azonosító szám

e)

Adóazonosító jel,

f)

Bankszámlaszám,

g)

Legmagasabb iskolai végzettség,

h)

Szakképzettség,

i)

Lakcím,

j)

Munkaterület/osztály,

k)

Telefonszám,

l)

Email cím.

Az adatkezelő nem kezel olyan adatokat, amelyek a célok eléréséhez nem szükségesek, és nem
él vissza a személyes adatokkal,
6. Az adatkezelés időtartama

14.

A személyes adatok kezelésének időtartama a szakszervezeti tagság kezdetétől annak
megszűnéséig tart.
7. Az adatkezelés célja és módja

15.

Az adatok kezelésének célja a Szakszervezet tagjainak hiteles és naprakész nyilvántartása, a
Szakszervezet hatékony működésének elősegítése és a gyors információáramlás biztosítása.

16.

Az adatkezelő a személyes adatokat felhasználja ahhoz, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokat
tagjai számára a legmagasabb színvonalon biztosíthassa.

17.

Az adatkezelő jogosult tagoknak hírlevelet küldeni a megadott email címre.

18.

A kezelt adatokat az adatkezelő tájékoztatási célra felhasználhatja, így elsősorban az adatkezelő
által szervezett eseményekről vagy újabb szolgáltatásokról tájékoztathatja a tagokat.

19.

Az adatkezelő kizárólag a tagok neve és személyes azonosítását lehetővé tevő egyéb adatainak
eltávolítását követően, vagy mások adataival oly módon kombinálva adhatja át az adatokat a
harmadik személyeknek, hogy az már ne legyen a tagok személyéhez köthető.

8. Adattovábbítás
20.

Az adatkezelő a tagokra vonatkozó személyes adatokat harmadik személlyel nem osztja meg,
kivéve az alábbi eseteket:
a)

az adatmegosztás a tag kifejezett, írásos beleegyezésével történik,

b)

külső adatfeldolgozás céljából olyan megbízható partnerek részére, amelyek az
adatkezelő utasításának, Adatvédelmi Szabályzatának és biztonsági intézkedéseinek
megfelelően, és azokkal összhangban dolgozzák fel az adatokat az adatkezelő számára,

c)

az adatmegosztás jogszabályból eredő kötelezettség teljesítéséhez szükséges, így
különösen a jogi eljárások lefolytatásához szükséges bizonyítékok kiadhatóak,

d)

a statisztikai célból anonim módon összesített adatok nyilvánosságra hozhatóak.
9. A személyes adatok törlése

21.

A tag szakszervezeti tagságának megszűnésével az adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes
adatokat. Amennyiben mégis maradna az adatkezelő birtokában az érintettről személyes adat,
az adatkezelőhöz e-mailben törlési igényt nyújthat be, amelynek beérkezésétől számított 5
munkanapon belül az adatkezelő törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak
helyre.
10. Adatbiztonsági intézkedések

22.

Az adatkezelő a személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében
rendszeresen felülvizsgálja – a fizikai biztonsági intézkedésekre is kiterjedően – adatgyűjtési, tárolási és -feldolgozási gyakorlatát.

23.

A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott, a hozzáférésre csak az adatkezelő azon
tisztségviselői, tagjai vagy megbízottjai jogosultak, akiknek ezekre az adatokra a az adatkezelő
számára történő feldolgozása érdekében szüksége van. E személyek titoktartási és adatvédelmi
kötelezettségeik megsértése esetén polgári jogi és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

24.

Az adatkezelő minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága
érdekében, és gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, azonban a jogosulatlan
adatszerzés megakadályozását garantálni nem tudja.

25.

Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból ered, hogy a tag az adatai
védelméről nem gondoskodott megfelelően.
11. A tagok jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

26.

Személyes adatai kezeléséről a tagok tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az adatkezelőhöz kell eljuttatni, amire 8 munkanapon
belül választ kap az érintett.

12. Módosítások
27.

Az Adatvédelmi Szabályzatot az adatkezelő bármikor jogosult módosítani. A tag számára
biztosított jogokat azonban csak a tag kifejezett hozzájárulása esetén csökkenti vagy
korlátozza.

28.

Az adatkezelő hét nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően a módosított Adatvédelmi
Szabályzatot közzéteszi a Szakszervezet honlapján.

Jelen szabályzat a szakszervezet alapszabályának módosításaként került elfogadásra, visszavonásig
érvényes.

Kozma Zsolt
ÉTMOSZ elnökhelyettese

